
ZMLUVA 
č.: GRŽP-748-37/2007-EC) 

o opravárenskej a servisnej činnosti uzatvorená 
podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zmluva") 

ČI. 1 
Zmluvné strany 

1. Objednávateľ: Železničná polícia 
Sídlo: Šancov á 1, P. O. Box 203, 810 00 Bratislava 1 
Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia 
Zriadená: Ministerstvom dopravy, spojov a verejných prác SR 

- zriaďovacia listina zo dňa 04.01.1993 číslo 1503/M-93 

Štatutárny zástupca: gen. JUDr. Tibor Gaplovský, generálny riaditeľ 

IČO: 30810779 
DIČ: 2020850733 
IČ DPH: nie je platcom DPH 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000164189/8180 
Zástupca oprávnený jednať vo 
veciach technických: pplk. Ing. Ivan Bolebruch 

odborný referent špecialista oddelenia MTZ EO GR ŽP 

Telefón: 02/5751 6667 

(ďalej len „objednávateľ") 

2. Zhotoviteľ: 
Sídlo: 
Právna forma: 
Zapísaná: 

Štatutárny zástupca: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zástupca oprávnený jednať vo 
veciach technických: 

Telefón: 

A - MOBIL s.r.o. 
Pribenícka cesta 945/6, 077 01 Kráľovský Chlmec 
Spoločnosť s ručením obmedzeným 
V Obchodnom registri Okresného súdu Košice I 
Oddiel: Sro. Vložka číslo: 2942/V 

Ing. Imrich Lakatos 

31670768 
20205054443 
SK20205054443 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
0105846387/0900 

Mikuláš Oros 

056/6322 213 

(ďalej len „zhotoviteľ") 
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Preambula 

Táto zmluva sa uzatvára ako dôsledok obstarávania podľa ustanovenia § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon"'). 
Objednávateľ na obstarávanie predmetu tejto zákazky použil postup verejného obstarávania -
rokovacie konanie bez zverejnenia v súlade s ustanovením § 58 ods. 1 písm. a) zákona. 

ČI. 2 
Predmet plnenia zmluvy 

1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonávanie opravárenskej činnosti a pozáručný servis 
dopravnej techniky objednávateľa zhotoviteľom továrenskej značky: 
• Škoda, 
ktorá je v rámci plnení úloh, ktoré zabezpečuje objednávateľ pridelená na jeho následne 
uvedených organizačných jednotkách (útvaroch): 
• Odbor Železničnej polície Čierna nad Tisou, Železničná 135, 076 43 Čierna nad Tisou, 
• Oddelenie Železničnej polície Maťovce, 079 01 Veľké Kapušany. 

2. iMiestom plnenia predmetu tejto zmluvy budú následne uvedené prevádzky resp. servisy 
zhotoviteľa: 
• prevádzka zhotoviteľa, ktorá je v mieste jeho sídle, ktoré je uvedené v článku 1 tejto 

zmluvy. 

ČI. 3 
Všeobecné podmienky plnenia na strane zhotoviteľa 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať predmet plnenia tejto zmluvy kvalitne, v rozsahu uvedenom 
v písomnej objednávke objednávateľa. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje, že následné po realizácii 
predmetu plnenia tejto zmluvy spracuje vyúčtovanie plnenia v zmysle platných cenníkov. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet plnenia tejto zmluvy v dohodnutých lehotách, ktoré 
budú uvedené v zákazkových listoch. 

• • 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečovať reklamácie predmetu plnenia tejto zmluvy v súlade s 
ustanovením § 19 ods. 4 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších 
predpisov. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ má právo účtovať objednávateľovi skladné, ak si 
objednávateľ neprevezme opravené vozidlo do 5 pracovných dní po skončení jeho opravy 
po preukázateľnej výzve zhotoviteľa na jeho prevzatie. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že skladné za neprevzaté vozidlá sa bude účtované takto: 
1.000,- Sk za každých ukončených 7 kalendárnych dní, cena je uvedená bez DPH. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ má právo odmietnuť vykonanie ďalších opráv vozidiel 
objednávateľa, ak tento v lehote splatnosti neuhrádza faktúry za predmet plnenia tejto zmluvy 
a toto neuhrádzanie faktúr má rozhodujúci podiel na vzniknutej insolventnosti zhotoviteľa 
a čiastka za neuhradené faktúry po lehote splatnosti presiahne hodnotu 100.000,- Sk. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že do zoznamu objednávok zaevidujú opravy a úpravy všetkých 
vozidiel objednávateľa, tak aby nevznikli pochybnosti o nákladoch na vykonanú opravu resp. 
úpravu vozidiel, s tým, že kalkulované náklady opravy a úpravy vozidiel nesmú presiahnuť 20 
% kalkulovaných nákladov, to neplatí v prípade ak sa pri oprave zistí, že okrem chybného 



náhradného dielu sa zistí poškodenie resp. zničenie inej súčasti vozidla, ktorá v kalkulácii 
nákladov nebola zahrnutá. Na túto skutočnosť zhotoviteľ upozorní objednávateľa a vyžiada si 
od objednávateľa súhlas na rozšírenie opravy. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že pri odovzdávaní vozidiel na žiadosť objednávateľa, zhotoviteľ 
poskytne k nahliadnutiu cenníky použitých materiálov a náhradných dielov a tiež umožní 
nahliadnutie do podkladov, ktoré slúžili pre výpočet ceny za opravu. 

ČI. 4 
Všeobecné podmienky plnenia na strane objednávateľa 

1. Všetky požadované služby, ktoré sú predmetom plnenia tejto zmluvy sa objednávateľ zaväzuje 
žiadať písomne objednávkou doručenou zhotoviteľovi. s jednoznačne špecifikovaným rozsahom 
služby u prijímacieho technika zhotoviteľa a následným odovzdaním vozidla na základe 
zákazkového listu. 

2. Pri preberaní opraveného vozidla sa objednávateľ zaväzuje prekontrolovať kvalitu vykonaných 
činností, rozsah účtovaných služieb a náhradné diely použité na opravu vozidla. Kontrolu 
vymenených náhradných dielov objednávateľ potvrdí zhotoviteľovi podľa priložených dokladov 
o vydaní náhradných dielov zo skladu. Množstvo normohodín za výkony zhotoviteľa potvrdí 
objednávateľ podľa zákazkového listu. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať opravené vozidlo najneskôr 5 pracovných dní po skončení 
opravy a doručenia výzvy na jeho prevzatie. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje vopred dohodnúť so zhotoviteľom termín pristavenia ťažko 
havarovaných vozidiel. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúry v dobe jej splatnosti, ktorá je 21 dní od doručenia 
faktúry objednávateľovi. 

6. Objednávateľ sa zaväzuje vozidlá na opravu pristavovať čisté. Zmluvné strany dohodli, že 
vozidlo, ktoré n ie je pristavené čisté, umyje zhotoviteľ na náklady objednávateľa. 

7. Objednávateľ sa zaväzuje pri preberaní opraveného vozidla prekontrolovať kompletnosť výbavy 
v zložení, v akom bola prevzatá do opravy. Zmluvné strany sa dohodli, že reklamácie na 
chýbajúce časti vozidla po opustení areálu zhotoviteľa sa neuznávajú. 

i • 

ČI. 5 
Platobné podmienky a zmluvné pokuty 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cenách za vykonané práce uvedené v prílohe tejto zmluvy, ktorá 
je neoddeliteľnou súčasťou. Zhotoviteľ je platca DPH. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že úhrady za predmet plnenia tejto zmluvy sa budú vykonávať 
bezhotovostným platobným stykom. Objednávateľ sa zaväzuje dodržať pri úhrade plnenia 
lehotu splatnosti uvedenú v bode 3 tohto článku zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry vystavenej zhotoviteľom je 21 dní odo dňa jej 
doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade s ustanovením § 
71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., 
inak je objednávateľ oprávnený faktúru v lehote splatnosti zhotoviteľovi vrátiť. Lehota 
splatnosti začne v takomto prípade plynúť od doručenia novej, správne vystavenej faktúry 
objednávateľovi. 



4. Ak zhotoviteľ nesplní predmet plnenia tejto zmluvy v termíne podľa článku 3. bod 3 tejto 
zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0.05 % z ceny predmetu plnenia tejto zmluvy za 
každý kalendárny deň omeškania. 

5. Ak bude objednávateľ v omeškaní so zaplatením doručenej faktúry, zaplatí zhotoviteľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami s účinnosťou od 
01.01.2008. 

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12.2010. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpiť od tejto zmluvy je možné v týchto prípadoch: 
a) v prípade porušenia ktoréhokoľvek z ustanovení tejto zmluvy, 
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Obchodného zákonníka. 

4. Každá zo zmluvných strán môže túto zmluvu vypovedať v trojmesačnej výpovednej lehote, 
ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede 
druhej strane. 

5. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na primerané zvýšenie ceny normohodiny na základe zvýšenia 
vstupov (cien energií, materiálu, inflácie a pod.). Podmienkou uplatňovania takéhoto zvýšenia 
je, aby takéto zvýšenie resp. rozsah zvýšenia bol zmluvne upravený v dodatku tejto zmluvy. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a dodatky tejto zmluvy bude možné vykonať iba formou 
písomnej dohody zmluvných strán, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

7. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov. 

8. Táto zmluva je vytvorená v piatich rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. Zhotov iteľ 
dostane dva rovnopisy tejto zmluvy a objednávateľ dostane tri rovnopisy tejto zmluvy. 

9. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom 
rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne, a že táto 
zmluva nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

ČI. 6 
Záverečné ustanovenia 

Kráľovský Chlmec. dňa ¿ j . / i . £ o ô í Bratislava, dňa 11 1Z 2007 

za zhotoviteľa: za objednávateľa: 

gen. JUDr. Tibor Gaplovský 
generálny riaditeľ 



Príloha k Zmluve č.: GRŽP-748-37/2Ú07-EO 

Vozidlo továrenskej značky: Škoda 

Priemerná zúčtovacia sadzba za práce: 
P. 
č. Názov tovaru/služby Merná 

jednotka 
Množstvo Cena bez 

DPH v Sk 
Cena s DPH 

v Sk 

a 1 2 3 4 5 

1. 

a) mechanické práce 
b) autoelektrikárske práce 
c) lakovnícke práce 
d) autoklampiarske práce 

Nh 1 
380,-
380,-
410,-
410,-

452,20 
452,20 
487,90 
487,90 

2. 
Cena za odtiahnutie vozidla pri 
poruche vozidla ktorého 
hmotnosť nepresiahne 3,5 tony 

km 1 16,80 19,99 

Lehoty dodávky služieb 

Maximálne lehoty na dodávku služby od doručenia objednávky a pristavenia vozidla: 
do 3 dní pri predpísaných (periodických) servisných technických prehliadkach, 
do 7 dní u bežných opráv. 

- do 21 dní u opráv vozidiel po dopravných nehodách, 
- do 7 dní pri zabezpečovaní STK a EK subdodávateľským spôsobom. 

Kráľovský Chlmec. dňa 1 1 . H . l c t t Bratislava, dňa 1 1 12. 2007 

za zhotoviteľa: za objednávateľa: 

L po I Saneová i 8 y 209 

j 
Bbry^^L.... 

gen. JUDr. Tibor Gaplovský 
generálny riaditeľ 

A-MOBILs.ro. \ ® ľ 
077 01 Kráľovský Chlmec ^ ^ 
IČO: 31670768 IČ DPH:2020505443 
č.ú.:0105846387/0900 

Ing. Imrich 
konateľ 


